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LIVROS ELETRÔNICOS

• A Biblioteca Universitária da UFC disponibiliza atualmente

um total de 8.494 livros eletrônicos, em todas as áreas do

conhecimento, em texto completo, em língua portuguesa e

estrangeira, das editoras Atheneu, Springer e Zahar.

• Os livros são disponibilizados para Acesso interno (se

estiver em um terminal de consulta no campi da UFC,

sendo necessário apenas selecionar uma das editoras na

qual deseja pesquisar), ou para Acesso externo (remoto),

sendo necessário seguir alguns procedimentos para que o

servidor de proxy da UFC, permita a utilização desse

serviço.



1° passo – Acessar o site da Biblioteca: www.biblioteca.ufc.br

Clique no banner para

ter acesso aos livros

eletrônicos oferecidos

pela UFC.



2° passo – Clique no ícone da editora na qual você deseja acessar 



Interface das editoras ATHENEU e ZAHAR 

• As editoras Atheneu e Zahar disponibilizam

seus e-books através de uma interface única

de busca dos quais totalizam, atualmente,

842 títulos disponíveis em texto completo,

sendo apenas os livros disponibilizados pela

Atheneu disponíveis para download.

• Ao criar um login o usuário poderá usufruir

de ferramentas como: “Meus Favoritos e

Minhas Anotações.” Para criar o cadastro é

necessário apenas a indicação do seu e-mail e

a criação de uma senha, em seguida deverá

verificar o email informado para que a conta

seja ativada.

OBS.: Esse login é necessário apenas para

caso você deseje utilizar os serviços

personalizados oferecidos pela LECTIO.



MEU LECTIO

• Após a ativação da sua conta você

poderá realizar a pesquisa

digitando um termo como:

ASSUNTO, AUTOR, LIVRO,

EDITORA..., realizar uma

pesquisa avançada, em caso de

dúvidas acessar o FAQ (Perguntas

mais frequentes) ou ainda

clicando em “MEU LECTIO”

acessar seus favoritos e anotações,

sendo necessário apenas clicar no

link relacionado.



1. Desmarque a opção “Ativar

livros em amostra”, para que

sejam apresentados apenas os e-

books disponíveis em texto

completo.

Pesquisando nas Editoras Atheneu e Zahar



Pesquisando nas Editoras Atheneu e Zahar

2. Ao desmarcar a opção „livros

em amostra‟, você, em seguida,

poderá refinar sua busca

através dos filtros de pesquisa:

ASSUNTO, EDITORA e

MÍDIA, além de definir a

ordenação dos resultados, se

será por: DATA, TÍTULO,

EDITORA ou RELEVÂNCIA,

poderá pesquisar por um termo

livre e ainda enviar resultado

da busca por email, imprimir

e/ou fazer o download dos

resultados da busca.



Resultado da busca na Editora Atheneu

1. Depois de refinar a busca pela
Editora Atheneu clique na
imagem do livro para acessar o
conteúdo.

2. Ao selecionar o livro desejado você terá acesso ao conteúdo

organizado por capítulos e outras informações como: autor, editora,

ano, quantidade de páginas e ISBN. Ao clicar no capítulo de seu

interesse o conteúdo será apresentado.

OBS.: Os livros disponibilizados pela editora Atheneu estão

disponíveis para download em pdf. ou consulta online.



Resultado da busca na Editora Zahar

1. Depois de refinar a
busca pela Editora Zahar
clique na imagem do livro
para acessar o conteúdo.

2. Ao selecionar o livro desejado você

terá acesso ao conteúdo organizado por

capítulos e informações sobre autor,

editora, ano, quantidade de páginas e

ISBN.

3. Ao clicar no capítulo de seu interesse

o conteúdo será apresentado como a

imagem acima.

OBS.: Este é um livro disponibilizado

pela editora Zahar, portanto está

disponível apenas para consulta online.



Pesquisa avançada 

1. Clique em pesquisa 

avançada. 

2. Digite o título do livro, capítulo,

autor, ISBN ou ISSN. Em seguida

filtre seus resultados por assunto,

editora e/ou mídia.



Outras funcionalidades

1. Ao criar uma conta no “Meu Lectio”

você poderá usufruir de recursos como

“meus favoritos” e “minhas anotações”.

Ao clicar nos ícones você poderá
marcar o livro como favorito e/ou ainda
fazer anotações em relação ao livro no
todo ou em cada capítulo.

3. Caso queira visualizar os livros

que você tenha feito alguma

anotação ou se desejar fazer uma

resenha de algum dos livros para

que fique salvo nas suas anotações

deverá clicar em “Minhas

anotações”.

2. Para acessar os e-books que

você selecionou como favoritos

clique em “Meus favoritos”.



1. Ao clicar em “Meu lectio”, estando logado, você será
redirecionado para essa página na qual estarão disponíveis
seus favoritos, suas anotações e ainda poderá realizar
alterações de informações cadastrais ou cancelar o cadastro
no portal.

Esses são exemplos de

livros que foram marcados

como favoritos. Se desejar

ver as anotações, caso tenha

feito alguma clique no ícone

“Minhas Anotações”.



Pesquisando na Editora Springer

1. Escolha a área na

qual você deseja

realizar a busca e em

seguida selecione a

Coleção. Obs.: Todo

o conteúdo da Editora

Springer é em língua

estrangeira.



1. Quantidade de documentos

disponíveis.

2. Você pode utilizar

os filtros para refinar

a sua busca.

3. Clique no título ou na imagem da capa
do livro para acessar o conteúdo.



3. Você também pode fazer o
download por capítulo.

1. Clique no link para
fazer o download do livro
completo.

2. Nesse link será apresentado apenas a introdução
do livro para que você possa, antes de realizar o
download, identificar se o conteúdo abordado é ou
não de seu interesse.





ACESSO REMOTO

www.biblioteca.ufc.br

1. Clique no banner para

obter informações sobre os

procedimentos necessários

para acessar de fora da

UFC.
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3. Siga as instruções para

obter o acesso aos e-books

remotamente.





Dicas para acessar Livros Eletrônicos Gratuitos

1. Clique no link



2. Clique no link



3.  Estes são alguns sites que disponibilizam acesso a 

livros eletrônicos gratuitos.



Mais informações

ceuufc@gmail.com

3366 9514

Obrigado pela atenção!

mailto:ceuufc@gmail.com

